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Nasz znak : BR.IX.0014.1.4.2011.MK                 Brzesko, dnia 24.03. 2011 r. 

 

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej 

Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 24 marca  2011 roku podjęte zostały 

następujące wnioski i opinie: 

 

 

1. Komisja Gospodarki Finansowej wnioskuje do Burmistrza Brzeska  o rozważenie 

możliwości realizacji zmiany koncepcji ruchu oraz parkingów w obrębie szpitala, 

w oparciu o istniejącą dokumentację. Głosowano jednogłośnie 

  

2. Komisja wysłuchała informacji  na temat funkcjonowania Spółki MPK w Brzesku  

i wnioskuje o przygotowanie strategii restrukturyzacji Spółki MPK, mającej na 

celu zmniejszenie dopłat Gminy Brzesko w latach następnych.  

Głosowano 3 za, 4 wstrzymujące, 0 przeciw. 

  

3. Komisja przyjęła informację na temat funkcjonowania Spółki MPK i opiniuje ją 

pozytywnie, jednogłośnie. 

 

4. Komisja zapoznała się z informacją na temat funkcjonowania Spółki MPEC  

w Brzesku oraz wysłuchała  wyjaśnień Pana Prezesa Spółki  i przyjęła powyższe 

informacje pozytywnie, jednogłośnie.  

 

5. Komisja  wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby dokonać zmiany w Statucie Spółki 

BZK dopuszczającą możliwość wykonywania usług komunalnych bezprzetargowo 

na rzecz Gminy Brzesko. Głosowano jednogłośnie; 

 

6. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: 

o zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko  na rok 2011- Głosowano 

jednogłośnie 

 

o zmiany uchwały nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 stycznia 

2011r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na lata 2011-

2022 - Głosowano jednogłośnie 

 

o określenia  inkasentów i stawek prowizyjnego ich wynagradzania za inkaso 

podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości- głosowano 4 za, 

1 wstrzymujący,0 przeciw; 
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o nie wyrażenia  zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących  

fundusz sołecki - Głosowano jednogłośnie; 

 

o oceny  aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Brzesko i  miejscowych  planów  zagospodarowania  

przestrzennego- głosowano 6 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw 

 

7. Komisja  rozpatrzyła pismo Pana W. K. zam. Bucze w sprawie nabycia od  Gminy 

Brzesko działki gminnej o nr 691/7 położonej w Buczu, wysłuchała wyjaśnień 

Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej i postanowiła, że powyższy temat 

zostanie ponownie rozpatrzony  po  zakończeniu postępowania 

administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania  terenu  dla przedmiotowej działki.    

Głosowano 5 za, 2 wstrzymujący  

 

8. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano wniosek  Pana J.Ł o rozłożenie na raty  

zaległości finansowych względem gminy  z tytułu wynajmu pawilonów 

handlowych na placu targowym w Brzesku. 

 

9. Komisja rozpatrzyła wniosek  Pana J.K zam. Porąbka Uszewska o umorzenie 

zaległości finansowych względem gminy z tytułu budowy kanalizacji w mc. Jasień 

i wnioskuje o dokonanie analizy prawnej możliwości zastosowania 

przedmiotowego umorzenia. W przypadku pozytywnej opinii komisja  

pozytywnie opiniuje umorzenie w 50 % odsetek od zaległości  głównej, natomiast 

zaległość główną i  pozostałą część odsetek  należy rozłożyć na 24 raty zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. Głosowano jednogłośnie  

 

10. Komisja wnioskuje do pana Burmistrza, aby do wniosków skierowanych do 

rozpatrzenia komisji Gospodarki Finansowej, w sprawie umorzenia lub rozłożenia 

na raty zaległości finansowych względem gminy przedkładać opinie Sołtysa 

/ Rady Sołeckiej/ z danego sołectwa, jeżeli uzyskanie takiej opinii jest 

dopuszczalne prawnie. Głosowano jednogłośnie  

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący   Komisji Gospodarki 

Finansowej   Rady Miejskiej w Brzesku 

 

STANISŁAW GÓRA                                                                                                               

 

 


